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 نقطة( 20أوال: القراءة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ن 2الُمناِسبَِة ) أمام نوعية النص َعالَمة َ)×(  َضع   .1

 تفسيري                     توجيهي                   سردي             

 ن( 1,5)  "حيوي" كلمة: بعائلة ايت  -ب                                         (:ن 2) "مزايا"أتمم خريطة كلمة  -أ .2

 

 

 

 

 

 

 ن( 52,حسب النص، أين تنتشر شجرة األركان؟ ) .3

 ............................................................................................................................. .. 

 ن( 52,)  اكتسبت مناطق انتشار شجرة األركان بالمغرب اهتماما عالميا، استخرج من النص ما يدل على ذلك؟ .4

 .......................................................................................................................... 

،  ومحاربة التصحر دورا مهما في حماية التربة وتحسين المجال النباتيأن شجرة األركان تلعب  : "جاء في النص .5

 ن(2,5)  "، ما رأيك في ذلك؟ بهامما يدفع الساكنة القروية إلى االرتباط الوثيق  

 ............................. .........................................................................................................

.............................................. .......................................................................... ..............

.......................................................................................................... ....... 

للثروة الغابوية بإقليم الصكويرة وذات قيمة مضكافة، حيت تضطلع بودوار مهمة  رمزاتشككل شكجرة األركان      

 .المناخية التغيراتفي المحافظة على المجال البيئي بفضل مقاومتها آلثار الجفاف و

ــالماألركان،    شجرةوأهميتها االقتصادية، تلعب    مزاياهاباإلضافة إلى  ف  الساحليعلى امتداد الشريط  تواجدة  ـــ

،  ومحاربة التصكحر   من شكمال الصكويرة إلى جنوب سكيدي إفني، دورا مهما في حماية التربة وتحسكين المجال النباتي

مم ، من قبل منظمة األم1998سنة    هذه المنطقة  تم تصنيف  وقد  .بهاالقروية إلى االرتباط الوثيق    ةـــــالساكنمما يدفع 

ضمن القائمة التي    م2014في نونبر    تـــأدرجكما لمحيط الحيوي لألركان،  لالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة كمحمية 

 يوماماي من كل سنة  من شهر تم إقرار يوم العاشر   وتثمينا ألهميتها،  .ةــسانيــي الالمادي لإلنــتراث الثقافــالتمثل  

  الحفاظ على هذا الكنز الطبيعي. عن يتنازلالذي لن  به في المغرب يحتفل نلشجرة األركا اعالمي

 )بتصرف(  2018فبراير  22سمير لطفي، موقع وكالة المغرب العربي لألنباء بتاريخ 

 

 

 مزايا

 ..... ......نوعها:........

......... .......مرادفها:...

. 

...... .......ضدها:......

. 

 .. ............................................................تركيبها في جملة:......

 حيوي 

....... .... ... .......

 .......... 

 ...... .....

.. ....... 

 النـــــص 
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 ن( 51,) ما هي القيمة التي يدعو إليها النص؟:  .6

.............. ............................................................... 

 ن( 52,حدد الفكرة العامة للنص: ) .7

 ....................................................................................... 

 ( ن3) : الفقرة الثانية من النصألخص  .8

................................................................................. ...............

............................................................................................. ... 

...................................................................................... ......... 

 ( نقطة 15)  الظواهر اللغوية: ثانيا 

 (قطن 6الصرف والتحويل ) -أ

 ن( 1أحول الجمل التالية حسب ما هو مطلوب: )  -1

 األشكككككجار. سكككقى و  للككفالحعون كككد الككيَ  د  ككمَ  •

 ................................................................                أنا في الماضي                

 .... نحن في المضارع             ............................................................              

 ن( 3)ا هو مطلوب مع الشكل: أصوغ من األفعال التالية م -2

 الجواب المطلوب الكلمة

 ....................................  اسم الفاعل  احتفظ 

 ....................................  اسم الزمان  وعد 

 ....................................  اسم المكان  رمى

 .....................................  اسم اآللة  فتح 

 .....................................  اسم المفعول  أنتج 

 .....................................  اسم تفضيل  عظم 

 ن( 2الشكل التام: )مع  بالحروفبين قوسين العدد  أعيد كتابة -3

 .رجال...................... ( 9) حقلنافي يعمل   -      .أركان من نوع شتالت................ (  5)  اشترى الفالح -

 . زائرا ........................... ( 36) المعرضَ   زار -         .سنة............................. ( 13عمر أحمد ) -

 ( قطن 6) التراكيب -ب

 ن(: 2)أتمم الجمل التالية حسب المطلوب  -1

 )توكيد معنوي(     جاء الطبيب ..................................إلى المستوصف الجديد.  -

 أقبل العيد........................................فابتهج الجميع              )توكيد لفككظي(  -

 األوبئة.......................................                  )تمييزملحوظ( ر ثككورونا أ -

  فوظ(كييزملكك .............مصابا.              )تم,,,,نجا من العدوى....................... -

 ن(1: )أكتب األسماء الخمسة بشكل سليم في كل جملة -2

 ( فاك/ فيك )  .جنب .............قول السوء -               (ذا / ذو)  ........... األخالق الكريمة محبوب عند الناس -

 ( أباك أبيك/سلمت على ................   ) -           (أخوكأخاك/....في حل واجباته المدرسية ).. ساعد ......... -

 ن( 4x0,75)  أعرب الكلمات التي تحتها سطر في النص إعرابا تاما -3

 ................................................................................................................. : زاككككككككرم -

 : ................................................................................................................. التككغيرات  -

 ................................................................................................................. :  السككاحلي -

 : ................................................................................................................. يتكككككنازل -
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 نقط(  3اإلمالء ) -ج

 ن( 1)   )بن /  ابن/  الوصل همزة/   القطع )همزة: يلي  مما يناسب بما  الفراغ امأل -1
فتخار، لكونها مدينة تاريخية  .... بكل دائما حيائها، ويتحدث عنها ....   زداد في أحد ا   .مدينة الصويرة ........ ي ل ـ ع  

 عبد هللا.  ...........بناها السلطان محمد 
 

 ن( 1أكمل كل كلمة ناقصة باأللف اللينة المناسبة مكان النقط )  -2

 موسيقككك......        كك  العكُلك....  –مضككك.......          –دعكككككككك.........            

 ن( 1الكلمة المكتوبة كتابة سليمة ) أضع عالمة × أمام  -3

ـئ         لاأ  ـتـــف                    ُشئون                      تباطـؤ                      شاط 

 نقطة(   15)  الكتابة: ثالثا 

 ن( 5) المجال الفرعي األول: الشكل -أ

 ( ن 3)  أشكل الكلمات المضغوطة في النص شكال تاما.  -1

 ن(2)  في النص شكال تاما. المضغوطةأشكل الجملة  -2

 ن( 10)  المجال الفرعي الثاني: التعبير الكتابي -ب

 .أسطر  عشرة  إلى  ثمانية  من  إنتاجك  يكون   أن على  التالي  الموضوع  في أكتب 

 " ماذا وقع، وكيف تصرفت إلنقاذ الغابة لحريق، احك   المجاورة لك  ت بعض أشجار األركان في الغابة تعرض  "
    خذ باالعتبار ما يلي:  ـ عند كتابتك للموضوع  اإلنشائي  توجيه :

 المجموع:
ن(  10)  

( ........ )  

).....(  (ن1) سالمة اللغة ).....( (ن3)تنظيم األفكارالمطلوبة   ).....(  ن(2)االرتباط بالموضوع   ).....(  (ن1)التصميم    

  ن(1) جودة الخط والتقديم

( )....  
( ).....( ن1الشعور) مالءمة ).....(      (ن1)حسن استعمال عالمات الترقيم والروابط    

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

.... ......................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. 

........  ..................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. 

........... ................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ................ ............................................................................................................. 

  ............................................................................................................................. 

اـستقبلت مدرـستك هذا الـسنة طفال في وـضعية ةعاقة، لكنن كان يـشعر بالوحدة ونظرات االحتقار تجاهن " 

ش ـبالبـكاء لـعدب صـــــبرا علت ذـلك، فـت لـمت لـحاـلن وتقرـبت مـنن حتت أصـــــبحتـما  جه  من طرف التالمـيذ، فـكان ي  

ــديقين، فكنت ت   ــول ) باألخالق الكريمةي  ل   التح  علت  تقرينحالم ثح  صـ س ل ص اقتداء بالرسـ في نفس  و  ،(لى اهلل عليه و

بالمداومة علت الصـالة والدعاء خاصـة في شـهر رمضـان، واإلكثار من تالوة سـور   صـديقك توصـيكنت الوقت  

 "يقوي ةيمانن ويريح بالن.من القرآن الكريب ألن فيها من قصص األنبياء والرسل ما 

 التقويمية جيدا ثم أجيب عن األسئلة التالية اقرأ الوضعية 
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طلبت من صديقك المداومة على الصالة والدعاء في شهر رمضان، ألن فيهما أجر كبير خاصة إذا كان اإلنسان  : االستجابة -1

 صائما 

 ........................ عرف الصيام شرعا: ...................................................................................أ 

 ن( 0,5) ...................................................................................... 

 ن( 0,25) ...........................................................: شرطا واحدا من شروط الصيام -: اذكر 

 ن( 2x0,25) .................. ................  -     .......... ...................... -الصيام:   فوائد من  فائدتين -

   أمأل الفراغ بما يناسب:  

 ن( 2x0,25) و.........................  العشاء  ......، وقتها ما بين صالة .......تصلى صالة التراويح في شهر........... 

 : قراءة القرآن تقوي اإليمانذكر في الوضعية أن  تزكية )عقيدة(:  -2

 ................... ...................................................................................... :اصطالحا  أعرف اإليمان -أ

 ن( 0,5)  ........................................................................................................................ 

 : أصل بخط كل عبارة بما يناسبها -ب

 من اإليمان بالمالئكة                                  ●                    ●اإليمان بالقرآن الكريم            

 من اإليمان باليوم اآلخر   ●                   ● اإليمان بجبريل                   

 ( 3x0,25) من اإليمان بالكتب السماوية                   ●                    ●    اإليمان بالجنة والنار           

 قراءة صديقك للقرآن الكريم ستقوي إيمانه، خاصة إذا تومل في خلق هللا   : تزكية )قرآن كريب( -3

 ن( 1,5اتمم اآليات التالية: ) -أ

 ......................................................... . ............ .................. ......................... ....... 

.........................................................................................  
كما وصفه سبحانه  الكريمة يقتدى به من حيت األخالق يعد مثال  الرسول صلى هللا عليه وسلم   جاء في الوضعية أن  -ب 

 ن( 1,5) قلم. اتمم اآليات التالية: وتعالى في سورة ال

  ﴿ .............................................................................. ......... ....................... .. 

 ...............................................................................................  
 ن( 0,25) ........................ .... : ...............................................حسير -        اشرح ما يلي:  -ت 

 ن( 0,25) ......................................................................... : المفتون -

 تفخيم الراء -      اإلمالة    -      ترقيق الراء    - أكتب مكان النقط الحكم التجويدي المناسب لآلية من بين ما يلي:  -ج

 ن( 0,5) ..................................................................... 

( والتي قابل  صلى اهلل عليه وسل رته بصفة من أعظم الصفات التي تميز بها الرسول ) أثناء بكاء صديقك ذك    - أ :+استشهاداقتداء -4

   ن(1) ولماذا يجب التحلي بها؟  بها أذى كفار قريش، ما هي؟

 .............................................. ............................................................................... ............. 
 

 ن( 1يدل على ذلك: ) قصة ابتالء آل ياسر تتحدت أيضا عن نفس الصفة والتي جزاؤها الجنة، فما هو الحديت الذي   -ب 

   .......................................................................................................... 

قصص األنبياء والرسل من القرآن الكريم، اختلطت عليه قصتا آسية زوجة   ا منصديقك بعض  أ قرأن بعد  - أ قسط+حكمة:  -5

مريب     -  آسية زوجة فرعون      ضع العبارة المناسبة في الخانة الفارغة من الجدول:فرعون ومريم ابنة عمران، ساعده بو

 ن( 0,5)  ابنة عمران

 نفخة من روح هللا الذي برأها عز وجل من الخطيئة واالتهامحملُها كان نتيجة  ........ ........ ........................

 عث آمنت به، فكان لها أجر اإليواء واإليمان كانت منقذة موسى، فلما بُ  .... ....................................

 الطريقة؟ تقربت من صديقك وحاورته ونصحته بودب، أسوة بوحد األنبياء، فمن هو؟ ومن كان يحاور بنفس  -ب 

 ن( 0,5) ...................................................................................................


